Neděle, 7.3.2010
Cena: 1 úsměv

Ochránci vybojovali pro
zvířata návrat do divočiny
Po zjevných snahách zvířat uniknout
do divočiny, po jejich divokém
chování na klubovkách, usoudili
ochránci zvířat, že si tito vězni zoo
zaslouží navštívit svou domovinu…
V sobotu 6.3. 2010 byl vypraven vlak,
zdánlivě působící jako obyčejný,
směrem do míst, kde nejenže se
neutírá listem, kde se dokonce neutírá
vůbec. Aby nedošlo k protestům ze
stran majitelů zoo či k fanatickým
akcím ochránců zvířat, jeli vlakem i
běžní cestující. Byla snaha zvířátka
utajit, bohužel, několika jedinci byli
naši hrdinové odhaleni (dotyční poté
na naše hrdiny skutečně jako na
zvířátka koukali)…
Přes všechny útrapy nakonec výprava
šťastně dorazila do DIVOČINY.
V současnosti dochází ke sžívání se
s prostředím. O dalších informacích
z divočiny vás bude Mixér pravidelně
informovat.

CIPÍSEK UTRPĚL ŠOK!
Po neustálých nejasnostech v počtech
dětí (kdo kde přistoupí, kolik dětí
máme navíc, kdo jede a není
v seznamu, kdo jel a nedojel, kdo jede
a brzo ze seznamu ubude a ztratí se…)
čekal
na Cipíska šok v Děčíně
Milí
čtenáři,
v podobě
pravdivé
informace.
pokračování na str. 2

Rozbité dveře od kupíčka spraveny!
V průběhu cesty ze Sokolova do Ústí nad
Labem došlo k nepříjemné skutečnosti. Při
Gufiho snaze zadržet Mirču na chodbě a Mirčině
snaze dostat se do kupé za Žabikukem došlo
k vypadnutí dveří od kupé. Následná rychlá
porada řešila otázku co dělat, po chvíli bylo
rozhodnuto o oznámení této skutečnosti
Matesovi s Cipískem. Tito zhodnotili situaci

jako snesitelnou, nikoli prekérní a poradili
osazenstvu kupíčka dveře přidržovat a tvářit se,
jako by se nic nestalo.
Gufimu mužskému já to však nedalo a jal se
spravit dveře za úpěnlivých proseb Žabikuka,
aby toto nedělal a aby na dveře vůbec nesahal.
Následovala komická vložka s telefonujícím
Vietnamcem. Kofi rozhodnut do dveří kopnout,
a tím je dostat do původní polohy, zřel
telefonujícího muže a sdělil lidem v kupé: „Teď
do toho kopat nebudu, až ten pán dotelefonuje.“
K úžasu všech Vietnamec v hovoru pokračoval
slovy: „Už! Už! Už kopej!“ Následovaly tázavé
pohledy všech zjasněných. Nakonec však Gufi
opravdu svými podivuhodnými schopnostmi
dveře spravil a Žabikuk si mohla na chvíli
přestat zoufat.

CIPÍSEK UTRPĚL ŠOK!
pokračování ze strany 1
Chudák
utrpěl
vážné
pošramocení
dosavadního pohodového klidu a zatoužil
se zbavit jízdenek.
Situaci však nakonec precizně zvládl a
všechna zvířátka byla dopravena na místo.

Milí čtenáři.
Chápeme do jak zoufalé situace jste se
dostali, jaké deprese zřejmě prožíváte a
jaké noční můry provázely vaši noc! Situace je vskutku zoufalá, ale neztrácejte
víru! Svolali jsme proslulé psychology a psychiatry, vyhlášené lékařské kapacity
i domorodce, abychom dali dohromady, co nejvíce informací, jak řešit vaši
situaci a jak vám pomoci (již v tomto vydání získáte několik nejzákladnějších
nejpodstatnějších a nejužitečnějších rad na přežití).
Hned první naší pomocí jsou tyto noviny, popř. časopis, nazývejte si to, jak
chcete. Pokusíme se vám zprostředkovat zprávy z vašeho okolí, poradit ve
složitých situacích (naše léty prověřená odbornice na (nejen) dívčí problémy se
už celá třese nedočkavostí, zvednout náladu při luštění sudoku, křížovek a
jiných úkolů, především však vás budeme provázet celým tímto hrozným
pobytem v DIVOČINĚ(brrr…)!
Na druhou stranu, přežijí jen ti nejsilnější, proto zapomeňte na zoufalství,
paniku a s úsměvem se vrhněte do boje!
Než-li se do něčeho pustíme, jistě by bylo užitečné ujasnit si, v jaké situaci se nacházíme –
čili:

Co je to vlastně ta divočina?
Takové to bláto, chatrče, utírání se listím a tag? Kdo by se utíral!? Čili: Ouvej! A všichni!

OUVEJ.

V JAKÉ SITUACI SE NACHÁZÍTE?
Musíte přežít týden daleko od domova, od televize (ono tak
moc daleko to od televize není, ale máme na mysli televizi
hrající), od počítače, počítačových her, internetu, pizzy (no,
kdo ví?), toaletního papíru (pokud by došel), splachovacího
záchodu (uhodí-li sucha), McDonaldu, školy a učitelů…
Prostě katastrofa…

NÁVOD NA PŘEŽITÍ
Přijeli jste zdecimováni, unaveni, ale to pravé teprve začíná, cesta sem byla vlastně
procházka růžovou zahradou, teď přichází ten pravý horor!

Vítejte na Madagaskaru!!!!
A teď pozor, sdělíme vám přísně tajné informace,
které vám sice možná někdo taky řekne, ale
možná zapomene či úmyslně zatají. Chcete-li
však přežít, je dobré je znát! Takže pozor!!!
(důležité upozornění: tento návod na přežití
funguje pouze při dodržování rad)
1. Po divočině se neběhá!!!
2. Dávej pozor, když se něco vysvětluje ( domorodci mívají nepěkný zvyk říkat
všechno jen 50x ); když máš dotaz, na konci vysvětlování se zeptej
3. Když je řečeno, že něco máš dělat, nesmíš dělat… dodržuj to, když už něco
domorodci říkají, něco na tom asi bude (přece jen jsou to domorodci)
4. Když jdete prozkoumávat okolí, dobře se obleč!!!
5. Když se živ vrátíš z průzkumu okolí, dej si okamžitě věci sušit do tepla (ke
kamnům) – ale pozor, jedná se o velice složitý úkon: věci rozprostři na židle, aby se
mohly lépe prosušit, nedávej je úplně je kamnům, ale kousek dál (aby se nespálily a
aby mohli domorodci přikládat) – věci mohu být suché velice rychle, ale pokud
nedodržíš postup, mohou být mokré několik dnů – a v tom není moc pohodlné být
venku… Věci si choď pravidelně hlídat a otáčet je-li suchá jedna strana (většinou to
bývá ta blíž ke kamnům) a druhá mokrá (většinou je to ta dál od kamen); když máš
věci suché, ukliď si je a uvolni prostor kamarádům
6. Když přijdeš z venku, srovnej si dole boty (mohlo by
se stát, že budou vyhozeny do pralesa a jít pak sněhem
bos je dost kruté)
7. Choď včas, u nástěnky se vyskytuje takový úžasný
vynález-hodiny, které ukazují v kolik je jídlo, nástup…;
hlídej si je pravidelně, abys byl všude včas; v daný čas už buď připraven a nastoupen
8. Když něco provedeš, raději se normálně přiznej (budeš jen mučen), když se to
později provalí, hrozí horší tresty (upečení a snězení domorodci v podobě á la Žeryk
nebo nedejbožekráleJelimáne vyhoštění z divočiny – no přece tu kamarády
nenecháš…)
9. Po večerce mlč, lež a snaž se usnout (třeba počítej lemury nebo přemýšlej o
pruhovitosti zebry)
10. Na dveřích u kuchyně se objeví papír zvaný „almara“ – tvým úkolem je tam být
zapsán co nejméněkrát, nikoli co nejvíckrát!
11. Když se myješ, necákej moc okolo, budeš si to utírat!
12. Když potkáš prázdný uhlák, naplň jej (uhlím!!!) a přines ke kamnům
13. Používejte hlavu a takovéto slizké v ní!!!
Ufff, to zatím stačí…

Rozhovor s Králem Jelimánem
Těšíš se do Lípy, na co nejvíc na co nejmíň?
Na nákupy a na bláto. Ne, dělám si legraci. Obráceně. :o))) Tak a teď skutečně:
Těším se na zpěv, na společné hry a večery, na večerní čtení.
Pokolikáté budeš v Lípě?
Po sedmnácté.
Co bys doporučil, poradil (nejen) těm, co jsou tu poprvé, na co se mají těšit,
čeho se vyvarovat?
Těšte se na všechno a vyvarujte se zbrklosti, mokrým botám a věcem, běhání po
schodech, pití na půdě... Postě na sebe dávejte pozor! :o))
Půjdeme na Jedlovou?
Máme to v plánu.
Napadá Tě nějaká veselá příhoda z předchozích let v Lípě?
Ano.
Na kterou Lípu nejraději vzpomínáš?
Na tu úplně první s Měsíčkem a na tu se Šakalem: „Tábor utrženého sluchátka.“
Bude Matějanda?
No jestli by někdo chtěl...? :o) Ale je to tradice, tak snad jo. :o)))
A bude Žeryk?
Tak ten bude zcelu určitě. Přeci tomu druhému, co je také na „Ž“ nezkazíme tu
radost, když se tak těšil a hlavně musíme kvůli té, co jí tak chutnal. (Nejmenovat
Simču...)

Reklama…

☺
Nenechejte si ujít jedinečný,
nemizející a fantastický Simčin
úsměv té prvotřídní kvality!
K vidění pouze v Simčině
přítomnosti! ;o)

Vsufka: Jééé! Už to víte!!! Myšák s Ropuchou už nechodí!

UZLOVÁNÍ
Účelem následující rubriky je zopakovat základních šest uzlů (které umí každý
člen oddílu pokud projevíte zájem, milerád vás je jistě naučí), případně je
zopakovat ( přece jen se může stát, že člověk pozapomene).
Uzle, uzlíky a šmodrchanice mohou být velice praktickou záležitostí a chcemeli přežít v divočině, jistě je dobré je znát.
V úvodu trochu teorie:
• skupina 6 základních uzlů obsahuje zástupce nejběžněji používaných skupin
uzlů, hlavně spojky a smyčky
• dobře uvázat uzel znamená nejen správně vést konce při jeho vázání, ale je
třeba uzel i správně utahovat, při chybném utažení může dojít k uvázání jiného
uzlu, který se k danému účelu třeba vůbec nehodí
• kromě správného uvázání je též důležité umět uzel použít, vědět k čemu
slouží; je dobré znát využití, dobré a špatné vlastnosti uzle
Pro začátek zopakujeme ambulanční spojku.
Ambulanční spojka
• slouží ke spojování dvou stejných provazů
• na tenkých nebo kluzkých materiálech má tendenci
se rozvazovat; naopak vhodná je na zavazování
obvazů či šátků, protože díky svému plochému tvaru
netlačí
• nejběžnější postup vázání:
Vezmeme dva konce provazů, které chceme svázat,
přeložíme je křížem přes sebe. Jedním z konců
vytvoříme obyčejný uzel. Vzpomeneme si, jakým
způsobem jsme udělali první překřížení konců, který
z konců jsme překládali přes druhý nebo pod druhý, a stejným způsobem
překřížíme oba konce znovu. Pak uděláme opět kterýmkoli z konců druhý uzel a
za oba konce dotáhneme.
1.

2.

3.

Sudoku

Osmisměrka
Vaším úkolem je vyhledat (a
vyškrtat) v osmisměrce (tzn.
že slova mohou být psána
v osmi směrech – nahoru,
dolů, doprava, doleva, šikmo
nahoru a šikmo dolů – obou
šikmosměrech;o) jména a
názvy zvířat, které se objevily
v Madagaskaru
(1.díl);
po
vyškrtání vám vyjde tajenka.

Tajenka: _______________________________________________

Omalovánky pro nejmenší ;o) (ale i pro větší…)
V ZOO: Na lví kleci je velká cedule s
nápisem: Ředitel ZOO vás žádá:
NEKRMTE LVA a pod ní menší cedule:
Lev vás žádá, abyste si nevšímali velké
cedule.
V letadle jedné levné letecké společnosti
byl čas oběda.
„Dáte si jídlo?“ ptá se letuška jednoho
z pasažérů.
„A co mám na výběr?“ zajímá se cestující.
„Ano, nebo ne,“ odpoví letuška.
Barunka se ptá paní učitelky: „Žije v moři
mořská víla?“ Ta jemně, aby se nedotkla
citlivé dětské duše, vysvětluje, že ne, že to
je pouze v pohádkách. Barunka se otočí na
kačenku: „Vidíš, nežije. Vždyť by tam
zdechla!“

Chudák malá…

Zvířátka dorazila
do divočiny
Po několikahodinové cestě
vlakem
dorazili
naši
hrdinové do divočiny –
vyčerpáni a zmoženi cestou.
Vstupem do divočiny si
uzavřeli cestu k civilizaci a
začala pro ně tvrdá realita
bez moderních vymožeností
(těch několik co bylo
propašováno divočina brzy
zabaví). Následuje skutečný
horor pro zvířátka zvyklá na
pohodlí zoo (speciální péče,
pokrmy,
manikúra,
pedikúra,
kosmetika,
kadeřník, masáže, denní
přísuny návštěvníků na
posílení ega…). Celý týden

Já chci domů,
mamí!

budou zřejmě muset strávit v těchto hrozivých podmínkách,
kde záchod je ukryt kdesi v podzemí, teploty mrazu se
střídají s tropickými vedry atd. atd.
Je pouze na nich, zda týden přežijí či bude dokázáno, že
civilizace a život v zoo je již natolik změnil, že nejsou
návratu do volné přírody schopni.

Teta Sally (Glorie) radí...
Teta Sally, slavná zkušená poradkyně v nejrůznějších oblastech našich životů,
se uvolila radit vám ve vašich problémech a potížích (spjatých se životem
v divočině i s dalšími osobními problémy). Již dnes zodpoví první dotaz našich
čtenářů!
Milá teto Sally,
Co je momentálně out? Ráda bych zapadla do party, tak chci vědět, co dělat a
co naopak ne, abych se neztrapnila. Moc ti děkuju za odpověď. (Aneta, 13 let)
Milá Anetko,
Samozřejmě každý chceme zapadnout do skupiny, v tom ti naprosto
rozumím.Udělala jsem malý průzkum a zjistila, že momentálně je nejvíc out
nečistit si zuby, kdy je někdo úplně blbej a také Pluto. Naopak nejvíc in je zuby
si čistit, nebýt blbej, být na správném místě ve správný čas a atom. Takže ti
mohu doporučit, aby sis denně čistila zuby, nebyla blbá, pořídit si hodinky a
mapu a zajímat se o atomy. Rozhodně si nepořizuj knihy o vesmíru! Doufám, že
skvěle zapadneš!
Tvá teta Sally

V dnešním krásném dni nás čeká:
• bezva snídaně (Sýrová poznámka)
• ještě bezvavšejší oběd (Zasmraděné těstoviny)
• nejbezvavšejší večeře (Knedla ze Znojma)
• výlet k jeskyni víl (A možná víly)

A zítra?
• Špagetiny
• A něco navrh...

Mates nám na první den
krásně všude zatopil. jen
jedné místnosti se vyhnul jak
čert kříži... A které? No
posuďte sami, jestli poznáte,
zda-li zatopil tam, kde sám
spí...

_____________________________________________
1. vydání (neděle, 7. 3. 2010)
Krásná Lípa aneb Madagaskar
Cena: příjemný úsměv (předplatitelka Simča má zdarma ;o)
Za případné chyby se neomlouváme, prostě tu jsou (každý někdy chybuje…).

